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 :چكيده 

 خانواده پاراميكسوويريده از جمله ويروس سرخك      مي باشد آه   يك بخش آامًال  حفاظت شده در گليكوپروتئين غشائی ويروسهايFپروتئين 
 . سنتز مي شود Kd 60حدود    ( F0 )به صورت يك پروتئين پيش ساز 

mRNA, پروتئين F0 غير آد شونده و غني از /5  در خانواده موربيلي ويروسها داراي يك بخش  G-C  مي باشد آه در اين خانواده اين حالت  
  در انتخاب  UTR- /5ناحيه  .   ميباشد  AUG  ناحيه شروع  4-3اشد و به نظر مي رسد آه داراي نقش گسترده ثانويه ساختاري به همراه معمول نميب

AUG  اوليه و افزايش ميزان ترجمه پروتئين  F  آاربردي ، حائز اهميت است  . 
  در دو مرحله و با آمك  RT-PCR  به وسيله تكنيك AIK-C  از ويروس سرخك سوش  F  پروتئين  UTR- /5 دراين پژوهش  ناحيه 

 استفاده  PCR  و پرايمرهاي اختصاصي ناحيه مورد نظر جهت تكثير آن به آمك روش   cDNA  جهت ساخت    Random Hexamerپرايمرهاي  
 .   آلون گرديد   E.coli DH5α  در درون باآتري pTZ57R  و پالسميد   T/A Cloningگرديد و با استفاده از روش 

 . نتايج حاصل از تعيين توالی جهت مقايسه سوش واکسينال مورد نظر با بانك اطالعات موجود در ژن مورد استفاده  قرار گرفت 
 

 F ، ژن پروتئين  AIK-C  (  ، 5/ -UTR ،RT-PCR( ويروس سرخك :    آلمات آليدي 
Abstract :  

The fusion (F) protein is a highly conserved type I transmembrane glycoprotein synthesized as an inactive precursor 
protein (F0) of about 60 kd. The mRNAs for Morbillivirus F0 proteins contain unusually long (460 to 585 nucleotides), 
G-C–rich, 5´-nontranslated regions (NTRs) that are predicted to have extensive secondary structure and are followed by 
clusters of three to four AUGs . The 5´ NTR influences the choice of AUG and enhances translation of functional F 
protein.  

In this work  5/ -UTR from F protein from measles virus (Strain:AIK-C) isolated by tow phase RT-PCR  method . 

For cDNA synthesis random Hexamer Primer is used , then for amplification of UTR region , specific primer for this 
region used by PCR method . then amplified region inserted in pTZ57R vector & then transformed to the E.coli ; DH5α . 

Obtained results from sequencing compared with GENE BANK of this strain . 
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 :مقدمه 

ده   مي باشد آه از خانواده پاراميكسوويريده و تحت خانوا Morbillivirusويروس سرخك عضوي از جنس 
 . خطي با قطبيت منفي مي باشد  RNAپاراميكسوويرينه مي باشد آه ژنوم آن به صورت 

 مي (H) و هماگلوتينين(F) گليكوپروتئين فيوژن پروتئين ٢ ويروس سرخك داراي پوشش غشايي مي باشد آه حاوي 
 .باشد  آه عمده آنتي ژنهاي محافظتي ويروس مي باشند 

   MRC-5: سن زنده سرخك را با آشت اين ويروس بر روي سلولهايي چون  در حال حاضر موسسه رازي ، واآ
با توجه به اينكه اين ويروس به مرور براي .   اين ويروس استفاده مي گردد AIK-Cتهيه مي نمايند آه بدين منظور از سويه 

يي مثل سرخك به علت عدم  بخش کد شونده ويروسهاRNAرشد بر روي اين سلولها سازگار شده اند و نيز از  آنجايي آه 
  ژن UTR مي باشند  ، در اين تحقيق ، بخش    در همانند سازي آنها ، مستعد تغييرات و موتاسيون Proof Readingحضور 

F ويروس سرخك جداسازي و تعيين توالي گرديد تا ضمن بدست آوردن توالي آن تغييرات و موتاسيون هاي احتمالي صورت  
 .د گرفته در آن مشخص گرد
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 :مواد و روشها 
 :طراحي پرايمر 

  به طور اختصاصي ويروس  Blastدر اين پروژه سعي بر اين شد تا پرايمرهايي طراحي شوند آه در شبكه جهاني 
 ٢٠و با طول   )  530cحدودا ً ( مورد نظر ما را مورد شناسايي قرار دهند ،  بنابراين  پرايمرهايي با دماي ذوب نزديك به هم   

 :  سرخك را مورد شناسايي قرار دادند F از پروتئين UTRلئوتيد طراحي شدند آه به طور اختصاصي ناحيه نوآ
Forward :  F-UTR4875U20 = 5/-AGG GCC AAG GAA CAT ACA CA-3/

Reverse :  F-UTR5579L20  = 5/-GCA CTT  CCT  ATT  CCT ACC AC-3/

 
 : ويروسي  RNAآشت سلولي و استخراج 

انتخاب و سوش مورد نظر )  بخش سرخك –انستيتو رازي   ( MRC-5 روش ، سلولهاي ميزبان ، سلولهاي دراين
  آل به روش استخراج  CPE ، RNA %20-10 به اين محيط آشت اضافه و پس از تشكيل    ) AIK-C( ويروس سرخک 

 .بدست آمد )  سيناژن  ( RNXTMبا 
 

   : UTRتكثير بخش 
 . تهيه گرديد  cDNA  آل  RNA  از  (Random Hexamer)ابتدا به آمك پرايمرهاي 

 cDNA  تهيه شده ، به آمك  پرايمرهاي  اختصاصي طراحي شده براي ناحيه  UTR  بوسيله دستگاه ،  PCR تكثير  
 .گرديد 

 
 :  به ناقل آلونينگ  UTRاتصال ناحيه 

از شرآت  )   PCR product purification(  ژل توسط آيت پس از تخليص آردن ناحيه مورد نظر از روي
Roche  به آمك آنزيم ،  T4DNA Ligase  در دماي  c ْ۴  به ناقل pTZ57R  الحاق گرديد  . 

 
   : Transformationانجام عمل 

  ن تهيه و سپس ناقل نوترآيب به کمک شوک حرارتی بدرو ١  سلولهاي مستعد  E.coli DH5αاز آشت باآتري 
 .سلولها انتقال داده   شد 

 
 :غربالگري 

 استفاده و آلني هاي سفيد  ٢  از روش غربالگري سفيد آبيIPTG  و  X-Galدر اين مرحله به آمك فاآتورهاي 
 .انتخاب گرديد 

 
 :آناليز نهائي 

اليز نهائي ، از   نمونه تحت آن Rocheاز شرآت  )  Plasmid Purification( پس از استخراج پالسميد به آمك آيت 
  با پرايمرهاي اختصاصي  PCRجمله قرار گرفتن روي ژل و تعيين اندازه وآتور نوترآيب و مقايسه با وآتور اوليه ،  انجام 

 .قرار گرفت پس از تائيد اوليه اين قطعه در روی پالسميد تعيين توالی گرديد 
 

 : نتايج و بحث  
 از ژن ويروس سرخك بود ولي قطعًا واضح است آه صرف آلون  cDNAهر چند عنوان و اساس آار فعلي تهيه 

 .آردن يك ژن انتخابي ، انتهاي يك حرآت تحقيقاتي نيست 
امروزه با توجه  به ايجاد قابليت آلون و بيان ژنها ،  يكي از مسيرهاي مطمئن و راحت جهت تهيه واآسن ، استفاده 

 .ازاين روش و تهيه واآسن  نوترآيب  ميباشد 
 آلون و بيان  اين راستا بجاي استفاده از تمام ويروس يا باآتري  براي ايجاد ايمني  ،  ژنهاي  شاخص آنتي ژني ، در 

 .مي شوند 
از نكات مهم درتهيه پروتئينهاي نوترآيب . اين آنتي ژنها به صورت  نوترآيب مورد بهره برداري قرار مي گيرند 

  آنها به صورت آامل و بدون هيچگونه جهش است  آه اجازه cDNAيا همان دار ،  تهيه ژن   RNAخانواده هاي ويروسي 
 .مي دهد يك پروتئين مناسب در سلولهاي پروآاريوت آه عمومًا ميزبان اين ويروسها نيستند ،  تهيه شود 

  سنتز شده  و عمل آلونينگ با موفقيت به انجام رسيد و تمام cDNA  به صورت UTRدر اين پروژه ناحيه 
 .  ، و سكانس آردن ژن صوت گرفت  PCRژل الكتروفورز ، : امترهاي مورد نياز جهت تائيد آن مثل پار

 
 

 
1 =Competent cell  
2 = White & Blue Screening  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 :تٌائيد طول قطعه بر روي  ژل الكتروفورز ) : ١شكل  (

 % ١  بر روي ژل PCRنمونه  
  )٢و١شماره هاي  ( 704bpطول قطعه غير آد شونده   
 Ladder 1Kb جهت تعيين اندازه قطعه  amplify  شده  

  ) ۴شماره (
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  )٢شكل  (
  )٢شماره  )(  Roche(نمونه تخليص شده از روي ژل توسط آيت تخليص سازي  

 Ladder 100bp        ١شماره (   جهت تائيد اندازه قطعه و تعيين غلظت(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  و مقايسه  با آنترل پالسميد بر روي  ژل PCRيديه پالسميد آلون شده از طريق تٌائ ) : ٣شكل  (  
 : الكتروفورز 

 Ladder 100bp ١شماره    (     جهت تعيين اندازه قطعه(  
  ) ٣و٢شماره هاي ( با پرايمرهاي  اختصاصي  )  pTZR57(تكثير قطعه داخل پالسميد  
  ) ۴شماره (  PCRآنترل منفي جهت انجام  
   ) ۶ و۵شماره ( عه آلون شده داخل ناقل پالسميدي پس از تخليص از ميزبان باآتريايي قط 
  ) ٧شماره (  شده جهت آنترل    Insert  بدون قطعه pTZ57Rپالسميد  
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